ประเด็นข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร ๓ ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ประเด็น
ผู้เข้าร่วมประชุม

กล่าวนา

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (3 ท่าน)
 อธิบดี/ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (๑๑ ท่าน)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (๑๒ ท่าน)
 ผู้ว่าราชการจังหวัด (๗๖ ท่าน)
 ผช.ปมท./ผอ.สานัก/กอง สป.มท. (14 ท่าน)
รวมทั้งสิ้น 116 คน
เรี ยน รองปลั ดกระทรวงมหาดไทย อธิ บ ดี ผู้ บ ริ ห ารรั ฐวิ สาหกิ จ ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ก่ อ นอื่ น ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสาคัญ กับบทบาทของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น อย่างสูง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นกลไกหลักของการ
บริห ารราชการแผ่ น ดิ น ในส่ วนภู มิ ภ าค ในฐานะที่ ผ มมารั บ ต าแหน่ งปลั ด กระทรวง
มหาดไทยพร้อมด้วยผู้ บริหาร พร้อมจะให้การสนับสนุนทั้งในด้านของงาน งบ ระบบ
และคน เพื่ อ ให้ ก ารท างานของทุ ก ท่ านเป็ น ไปอย่ างประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด เพื่ อ ให้ ก าร
ขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย
- แนะนารองปลัดกระทรวงมหาดไทย และการมอบหมายภารกิจของผู้ บริหาร
กระทรวงมหาดไทย
1. นายนิ สิต จัน ทร์สมวงศ์ รอง ปมท. หั วหน้ากลุ่ม ภารกิจ ด้านบริห าร : บ)
รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
2. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและ
พัฒนาเมือง : ส รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ
3. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : ถ) รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นายประยูร รัตนเสนีย์ รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคง
ภายใน (ม) รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ติดราชการต่างประเทศ
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- ปรับบทบาทผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงมหาดไทยให้ชัดเจนขึ้น สามารถช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาของจังหวัดให้
ได้มากขึ้น

ประเด็นการมอบแนวทางของ ปมท.
๑. งานพระราช
ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 24 วัน จะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จึงขอ
พิธีถวายพระเพลิง เน้นย้าให้ ผวจ. ได้ให้ความสนใจ ติดตาม ในประเด็นต่าง ๆ
พระบรมศพ
ด้านที่ ๑ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค มีจานวนทั้งสิ้น 878
พระบาทสมเด็จ
แห่ง โดยสรุปได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560) ดังนี้
พระปรมินทรมหา
- พระเมรุมาศจาลอง
จานวน 76 แห่ง
ภูมิพล อดุลยเดช
- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง จานวน 649 แห่ง
- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก จานวน 153 แห่ง
1) ก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองทั้ง 76 จังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดาเนินการในเรื่องก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
2) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง และขนาดเล็ก จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ
เองตามรูปแบบที่กรมศิลปากรกาหนด ขอเน้นย้าให้ทุกจังหวัดดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เช่นเดียวกัน
3) วัสดุอปุ กรณ์ประจาซุม้ ถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ อุปกรณ์กั้นจัดระเบียบ/
ประชาชนเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์/แผงเหล็กกั้นอาณาบริเวณ/พัดลม/โต๊ะ/
เก้าอี้/จอ LED/พานรองรับ/ดอกไม้จันทน์/ภาชนะใส่ดอกไม้จนั ทน์เพื่อรอ
นาไปเผา/ผ้าขาวสาหรับคลุมพานดอกไม้จันทน์/ป้ายประชาสัมพันธ์ ขอให้ทุก
จังหวัดได้เตรียมความพร้อมไว้ให้เพียงพอ
ด้านที่ ๒ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
การดาเนินการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ดอกไม้ จั น ทน์ ตั วแทน ของจั งห วั ด และอ าเภอ จ านวน 8 7 8 ช่ อ
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2) .ดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในแต่ละจังหวัด/อาเภอ มีเป้าหมาย จานวน
36 ล้านดอก ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการมากกว่าเป้าหมาย คือ 56 ล้านดอก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ด้านที่ 3 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
- ครั้ งที่ 1 เมื่ อวั นที่ 18 กั นยายน 2560 จั งหวั ดได้ จั ดพิ ธี ตั้ งจิ ตอธิ ษฐาน
ดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอาเภอเรียบร้อยแล้ว และได้นาดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด
จั งหวั ดละ 1 ช่ อ รวมจ านวน 76 ช่ อ ส่ งให้ ก ระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ 19 - 20
กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ได้ดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสมพระเกียรติ
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- ครั้ งที่ 2 ด าเนิ นการตามหมายก าหนดการพระราชพิ ธี ถวายพ ระเพลิ ง
พระบรมศพฯ (ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให้พร้อมกับส่วนกลาง ซึ่งได้จัดทา
พิธีการบันทึกลงแผ่น CD แจกทุกจังหวัด อาเภอแล้ว ขอให้จังหวัดได้เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
ด้านที่ 4 การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ทุกจังหวัด/อาเภอ ได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบ
ด้านที่ ๕ การอานวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ขอเน้นย้าให้จังหวัด/อาเภอเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) อาหาร/น้าดื่ม สาหรับบริการประชาชน : ให้เชิญชวนจิตอาสา ภาคเอกชน
และมูลนิธิ ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาอาหาร/น้าดื่มเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วม
พิธีถวายดอกไม้จนั ทน์
๒) ไฟฟ้าและน้าประปา : ให้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปา
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่เพื่อให้บริการเกีย่ วกับกระแสไฟฟ้าและน้าประปาในสถานที่จัดงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓) แพทย์ แ ละพยาบาล : ให้ ป ระสานขอความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด/อาเภอ ในการจัดแพทย์และพยาบาลมาให้บริการประชาชน
4) ที่พักคอยของประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ : ให้พิจารณาใช้อาคารของสถานที่
จัด พิธีฯ เพื่ อรองรับประชาชน หากไม่เพียงพอให้จัด เต็นท์พักคอย โดยเต็นท์พักคอย
จะต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ เก้าอี้ พัดลม
๕) ห้องสุขา : นอกจากห้องสุขาของสถานที่จัดพิธีฯ แล้ว ให้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขอรับการสนั บ สนุน รถสุขาเคลื่อนที่ รวมทั้ งประสานสถานที่ราชการและ
ภาคเอกชนที่มีสถานที่ตั้งใกล้กับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อาเภอเพื่อ
ให้บริการห้องสุขาแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ
6) การทาความสะอาดบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ : ให้ประสาน
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทาความสะอาดสถานที่จัดพิธีฯ ทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการจัดพิธีฯ
7) การรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร : ให้จัดทาแผนการรักษาความ
ปลอดภัยและระบบการจราจรให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ด้านที่ ๖ การประชาสัมพันธ์ ให้จังหวัด/อาเภอเน้นย้าในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ ๗ การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ขอให้จังหวัด/อาเภอ ดาเนินการดังนี้
1) รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ นับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ของ
จังหวัด/อาเภอ ส่งในรูปแบบ DVD พร้อมคาบรรยาย จัดทาเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ของ
จังหวัด/อาเภอ เพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษาของประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
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และข้าราชการในจังหวัด/อาเภอต่อไป
๒).ส่ งภาพกิ จกรรมตามข้ อ ๑ ให้ ก ระทรวงมหาดไทย.(สถาบั น ด ารงราชานุภาพ สป.) เพื่อรวบรวมทาเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ทั้ง ๗๖ จังหวัดต่อไป
การด าเนิ น การด้ า นอื่ น ๆ กระทรวงมหาดไทยได้ ด าเนิ น การด้ า นอื่ น ๆ
1) ขอให้จังหวัดรายงานการตรวจสอบความพร้อมการดาเนินการเกี่ยวกับพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค รวมจานวน 2 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดส่งข้อมูล
เพื่อรวบรวมรายงานคณะกรรมการฯ ต่อไป
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
2) กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์อานวยการและประสานงานการจัดพิธถี วาย
ดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย โดยกาหนดจัดประชุม
ระหว่างศูนย์อานวยการฯ กับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference System) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 น. โดยเริ่มครั้งแรก
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ
ทั้งนี้ หากประเด็นปัญหาใดไม่สามารถตอบได้ก็จะรวบรวมนาไปหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และนามาแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือโทรสอบถามประเด็นข้อสงสัยได้
ทีศ่ ูนย์อานวยการและประสานงานฯ ในวัน เวลาราชการ ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2226 0261-3
หมายเลขโทรสาร 0 2226 0264-5
Hotline 50831-3

รายละเอียดตามเอกสาร 1
2. โครงการจิต
ประเด็นเน้นย้า
อาสาพระราชทาน
1) การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จานวนผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะ
ตามแนว
กิจ" ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จานวน
พระราชดาริ
ทัง้ สิ้น 4,006,825 คน ขอขอบคุณที่ทุกจังหวัดได้ดาเนินเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนด
(3 ล้านคน)
2) ขั้นตอนต่อไปหลังจากวันนี้ เป็น การมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิต
อาสาเฉพาะกิจ มีข้อแนะนาดังนี้
จังหวัด
- ให้ตรวจสอบจานวนสิ่งของพระราชทานกับบัญชีรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกั น และจัดเก็บสิ่งของพระราชทานไว้
ณ สถานที่ที่เหมาะสม
- ให้จังหวัดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อาเภอในห้วงระหว่าง
วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2560 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
(1) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
(2) ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(3) นายอาเภอรับสิ่งของพระราชทานทีห่ น้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
โดยประธานในพิธีและผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานแต่งกายชุดปกติ
ขาว/ไว้ทุกข์
อาเภอ
เมื่ออาเภอได้รับมอบสิ่งของพระราชทานต่อจากจังหวัดแล้ว ให้จัดพิธีมอบ
สิ่งของพระราชทานให้กับจิ ตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่มาลงทะเบียน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560 มอบสิ่งของพระราชทานสาหรับ
ผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศลาดับที่ 1 – 600,000 เรียงตามวัน เวลา ที่ลงทะเบียน
ระยะที่สอง วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2560 มอบสิ่งของพระราชทานสาหรับ
ผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศลาดับที่ 600,001 เป็นต้นไป
โดยในการจั ด พิ ธี ม อบสิ่ ง ของพระราชทานให้ กั บ จิ ต อาสาเฉพาะกิ จ ฯ
มีขั้นตอน ดังนี้
1) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
2) ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
3) ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รับสิ่งของพระราชทาน
ที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยประธานในพิธีแต่งกายชุดปกติขาว/ไว้ทุกข์และประชาชนจิตอาสา
เฉพาะกิจฯ ผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้ อาเภออาจจัดให้มีพิธี
ซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในวั น ที่ จั ด พิ ธี ม อบสิ่ ง ของพระราชทานให้ หั ว หน้ า ที ม (Mission
Commander) และเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงประชุ ม ซั ก ซ้ อ มแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน และ
มอบหมายภารกิจกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท
3) การปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
อาเภอมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ปฏิบตั ิงานโดยแบ่งเป็น 3
ห้วงเวลา ดังนี้
1) ห้วงเวลาก่อนวันงานพระราชพิธฯี วันที่ ๑๘ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
2) ห้วงเวลาในวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๐
3) ห้วงเวลาหลังวันงานพระราชพิธฯี วันที่ 27 – 31 ตุลาคม ๒๕๖๐
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ข้อสั่งการเชิงนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อ ให้ก ารดาเนิน งานโครงการจิต อาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถ วาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอให้จังหวัด
และอาเภอดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ผู้ว่า ราชการจัง หวัด กากับ ดูแ ลงานจิต อาสาเฉพาะกิจ ฯ ด้ว ยตนเอง
หรือมอบหมายภารกิจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการอานวยการ
ให้คาแนะนา และติด ตามการดาเนิน งานของจิต อาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภทให้
เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย สามารถสนับ สนุน การดาเนิน งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
(Action Plan) เกี่ ย วกั บ พิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ ที่ ไ ด้ จั ด ทาไว้ แ ล้ ว ตามข้ อ สั่ ง การ
ของกระทรวงมหาดไทย
(2) ให้นายอาเภอกากับดูแลงานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ด้วยตนเองและมอบหมาย
หัวหน้าส่วนราชการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรเป็นหัวหน้าทีมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8
ประเภทงาน (Mission Commander) จัด ให้มีเจ้าหน้าที่โครงตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและจานวนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (เจ้าหน้าที่ 1 คน : จิตอาสาเฉพาะกิจฯ 50
– 100 คน ตามความเหมาะสม) เพื่อประสานการปฏิบัติ และดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
จิ ต อาสาเฉพาะกิ จ ฯ แต่ ล ะประเภท ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่อาเภอได้จัดทาไว้แล้ว
(3) ให้ท ุก อ าเภอประชุม ซัก ซ้อ มความเข้า ใจ ชี้แ จงวัต ถุป ระสงค์ และ
แ น ว ท า งก าร ป ฏิบ ัต ิง าน กั บ หั ว ห น้ า ที ม จิ ต อ า ส า เ ฉ พ า ะ กิ จ ฯ ( Mission
Commander) และเจ้ า ห น้ า ที ่ โ ครง พร้ อ มทั ้ ง ก าหน ด แผนการปฏิ บั ติ งานและ
รายละเอียดภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท มีการกาหนดวัน เวลา สถานที่
จุดนัดหมายรวมพล และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึง โดยอาจประชุมใน
วันที่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ มารับสิ่งของพระราชทานหรือตามที่เห็นสมควร
(4) การมอบสิ่งของพระราชทาน จังหวัดและอาเภอควรวางระบบในการมอบ
สิ ่ง ของพระราชทานให้ กั บ จิ ต อาสาเฉพาะกิ จ ฯ ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โดย
เรีย งล าดั บ ตามบั ญ ชี รายชื่ อ ทั้ ง นี้ ก่ อ นท าการมอบสิ่ งของพระราชทาน อ าเภอต้ อง
ตรวจสอบจานวนสิ่งของพระราชทานกับบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน และ
กรณีที่จ ิต อาสาเฉพาะกิจ ฯ มิไ ด้ม ารับ มอบสิ่ง ของพระราชทานในวัน และเวลาที่
กาหนด ให้จัดเก็บไว้ในสถานที่เหมาะสมเพื่อรอการมารับมอบในโอกาสต่อไป
(5) จั ด พิ ธี รั บ มอบสิ่ ง ของพระราชทานหน้ า พระฉายาลั ก ษณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและสมพระเกียรติ
(6) ให้ จั ง หวั ด และอาเภอให้ ค วามสาคั ญ กั บ การดาเนิ น งานโครงการจิ ต
อาสาเฉพาะกิ จ ฯ โดยกากับดูแลและอานวยการด้วยตนเอง หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้
รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
(7) การดาเนินงานในระยะต่อไป
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ แล้ว ก็จ ะมีส ถานะเป็น จิต อาสาพัฒ นา “เราทาความ ดี ด้ว ย
หัว ใจ” เพื ่อ ปฏิบ ัต ิง านตามภารกิจ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายในห้ วงที่ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
รายละเอียดตามเอกสาร 2

3. โครงการ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อนุมัติ
9101 ตาม
หลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ
รอยเท้าพ่อ ภาย 9101 ตามรอยเท้ าพ่ อ ภายใต้ ร่มพระบารมี เพื่ อ การพั ฒ นาการเกษตรอย่ างยั่ งยื น ”
ใต้ร่มพระบารมี งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,752.50 ล้านบาท
เพื่อการพัฒนาการ
ข้อสั่งการเชิงนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เกษตรอย่างยั่งยืน
เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ให้เกิดกรณีการ
ร้อ งเรีย นการทุ จริต การใช้จ่ ายงบประมาณตามโครงการดั งกล่าว ดั งเช่น ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
จังหวัดสุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา และอุบลราชธานี โดยกรณีที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่
เป็น เรื่องเกี่ยวกับการไม่ได้มีการจัดประชุมประชาคมในพื้นที่ การจัดซื้อวัสดุทางการ
เกษตรที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง และการจ่ายเงินค่าแรงให้กับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
เป็ น ต้ น จึงขอให้ จังหวัด ก าชั บ นายอาเภอ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม พระบารมี เพื่อ การพัฒ นาการเกษตรอย่า งยั่งยืน
ระดับอาเภอ ให้กากับ ติด ตามการดาเนินงาน และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และทั่วถึง รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง
รายละเอียดตามเอกสาร 3
4. การสร้างการ
รับรู้ที่ถูกต้องกับ
ประชาชน

1) กรณี ที่มีข่าวทางสื่อ ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดความเข้าผิด เช่น การมี
พ.ร.บ. น้ า จะท าให้ มี ก ารเก็ บ ค่ า ใช้ น้ าเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ กรณี ก ารบิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในพื้นที่ ขอให้ ผวจ.ได้ตรวจข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ
2) ขอให้ ผวจ. สารวจช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน
ตาบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ให้มีความพร้อมใน
การใช้งานและกระจายทั่วถึง เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน
รวมทั้งเป็นช่องทางในการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ
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ประเด็น
5. ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด/
อาเภอ

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ที่มา
๑) ศูนย์ดารงธรรมเป็ นกลไกที่รัฐบาลให้ความสาคัญในการรับเรื่องราวร้องทุ กข์
แก้ไขปัญหา และให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
๒) ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕60 มีประชาชนมาใช้บริการ 3,๒๑๙,๖๘๘ เรื่อง แก้ไข
แล้วเสร็จ 3,๑๖๗,๓๖๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ คงเหลือ ๕๒,๓๒๔ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๖๓
๓) ผลการส ารวจเรื่ อ งทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก าและเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ค้ า งการ
พิจารณาเป็นเวลานาน ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ พบว่า มีจานวน ๑๑๖ เรื่อง แยกเป็น (๑)
เรื่องสาธารณู ปโภค ๒๓ เรื่อง (๒) หนี้สิน ๑๖ เรื่อง (๓) ปัญ หาที่ดิน ๖๓ เรื่อง และ
(๔) ขอความช่วยเหลือ ๑๔ เรื่อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทางานเร่งรัด
ดาเนินการเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและเรื่องร้องเรียนที่ค้างดาเนินการเป็นเวลานานให้ได้
ข้อยุติโดยเร็ว แยกเป็น ๔ คณะตามประเภทเรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อให้ได้
ข้ อ ยุ ติ โดยปั ญ หาเรื่ อ งหนี้ สิ น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแก้ ไ ขได้ เ กื อ บทั้ ง หมด เนื่ อ งจาก
กระทรวงการคลังได้กาหนดให้การแก้ไขหนี้สินนอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ
ข้อสั่งการ
๑) เร่งรัด ตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญ หาเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกาในพื้นที่ โดยให้ถือเป็นความเร่งด่วนอันดับแรกในการดาเนินการ
๒) ฝากคณะทางานเร่งรัดดาเนินการเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและเรื่องร้องเรียนที่
ค้างดาเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
๓) บูรณาการกับส่วนราชการต่าง ๆ วางระบบติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ปัญหาปากท้อง/ปัญหาชีวิต
ความเป็นอยู่/คนชายขอบ
๔) ให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้การทางานของศูนย์
ด ารงธรรมเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามนโยบายของรั ฐบาล และความต้ องการ/ความ
เดือดร้อนของประชาชน
๕) พัฒนาศูนย์ดารงธรรมให้เป็นศูนย์บริการร่วมฯ โดยให้เพิ่มภารกิจใน การรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และศูนย์บริการร่วมฯ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ประเด็นการมอบแนวทางของ รอง ปมท. (บ)
1. การประสาน
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระบบการบริหารงานจังหวัดและ
แผนพัฒนาใน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ระดับพื้นที่
แห่งชาติเสนอ โดย
1) ระบบแผน ประกอบด้วย แผนพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาจังหวัด แผนความ
ต้องการระดับอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน
2) กลไกการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (กบภ.)
๒.๒) คณะอนุ กรรมการบู รณาการนโยบายพั ฒ นาภาคและพื้ นที่ (อ.กบภ.)
(6 ภาค)
๒.๓) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
๒.๔) คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
๒.๕) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๖) คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
3) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา
- ระดับนโยบาย แผนพัฒนาระดับภาคเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เชื่อมโยงแผนระดับชาติ แนวทางการพัฒนาภาค แผนของกระทรวง/กรม เข้ากับประเด็น
การพัฒนาและศักยภาพของพื้นที่
- ระดับพื้นที่ จัดทาแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่
โดยแผนพัฒนาจังหวัดเป็นจุดเชื่อมต่อนโยบายจากบนลงล่าง (Top-Down) และจากล่าง
ขึ้ น บน (Bottom-Up) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนระดั บ ชาติ ประเด็ น การพั ฒ นาภาค และ
ตอบสนองความต้องการในพื้นที่
ข้อสั่งการ
1) ขอให้จังหวัดให้ความสาคัญในการวางแผนและการบูรณาการการทางานกับ
ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์บั งเกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของพื้นที่
๒) จัดเตรียมข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ในยุ ท ธศาสตร์ที่ 9 ซึ่ งควรจะเป็ น แผนงาน/โครงการ ที่
ตอบสนองการพัฒนาได้ในระดับภาค


2. แผนเผชิญเหตุ
งานพระบรมศพ

- ให้จังหวัดจัดทาแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดงานพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ ห้ามมิให้เกิดเหตุความไม่สงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสมใน
พื้นที่ระหว่างมีการจัดงานพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25 –
29 ต.ค. 60
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3. พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงประกอบ พ.ร.บ. จานวน 7 ฉบับ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รายละเอียดตามเอกสาร 4

ประเด็นการมอบแนวทางของอธิบดี
1. อธิบดีกรมการ
- ภารกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ปกครอง
2. อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน

- การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลี่อมล้าตามนโยบายของรัฐบาล

3. อธิบดีกรม
ที่ดิน

- การบริหารงานที่ดิน

4. อธิบดีกรม
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

- การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

5. อธิบดีกรม
โยธาธิการ
และผังเมือง

- ความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจาลอง

6. อธิบดีกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น

- การบริหารจัดการขยะและน้าเสีย
- การดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางทางน้า
- การกากับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชน

7. หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา 20.30 น.

